ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за
спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» (ID у ЄДЕБО 13783)
другого (магістерського) рівня вищої освіти (справа №1690/АС-21 )
у ЗВО Академія Державної пенітенціарної служби з 12.10.2021 р. по 14.10.2021 р.
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із
закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи.
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО. Узгоджена
програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.
2. Загальні умови роботи експертної групи
2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі програми для кожної зустрічі, із
використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу,
є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до
розкладу.
2.3. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити
будь-яких
осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце
проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку.
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної
експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є
гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку.
Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку записуються керівником (членом)
експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.

3. Розклад роботи експертної групи

Час
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08 –08

Назва заходу (онлайн зустрічі)
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0900–0940
0940–1000
1000–1030

1030–1100
1100–1200

Учасники*

День 1 - 12.10.2021 р.
Пробна відеоконференція (перевірка готовності
Контактна особа з технічного персоналу, уповноважений представник
учасників, якості звуку, зображення тощо)
ЗВО, гарант програми
- Полторак Олександр Петрович;
- Ніщимна Світлана Олексіївна.
Організаційна зустріч членів експертної групи з Члени експертної групи, гарант ОП.
гарантом ОНП
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи.
Зустріч 1 з адміністрацією та менеджментом ЗВО Гарант ОП та члени експертної групи, представники адміністрації
ЗВО.
Ректор – Тогочинський Олексій Михайлович;
Перший проректор – Олійник Олександр Іванович;
Проректор з наукової роботи – Чебоненко Станіслав Олегович
Підведення підсумків зустрічі 1,
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи .
Члени експертної групи.
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не
більше 10 осіб).
- Ніщимна Світлана Олексіївна;
- Співак Володимир Васильович
- Самофалов Олександр Леонідович;
- Зливко Станіслав Володимирович;
- Івашко Сергій Володимирович;
- Доній Наталія Євгеніївна;
- Борисенко Ірина Василівна;
- Гончаренко Оксана Григорівна;
- Сикал Максим Миколайович;
- Тагієв Садіг Рза огли;
- Остапчук Людмила Григорівна.

1200–1230

Підведення підсумків зустрічі 2

Члени експертної групи.

1230–1330
1330–1400
1400–1500

Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП.
1 курс, денна форма навчання
Бессараб Аліна Сергіївна;
Личик Олександр Володимирович;
Паламарчук Аліна Олександрівна;
Картун Тетяна Володимирівна.
2 курс денна форма навчання
Зоріна Марія Ігорівна;
Конопля Юрій Миколайович;
Пасічник Олена Сергіївна;
Руденко Марія Юріївна.
2 курс заочна форма навчання
Мокрій Антон Миколайович;
Лисенко Ольга Миколаївна;
Рождественська Богдана Іванівна.
Здобувачі, які входять (входили) до складу проектних груп (за
наявності).
Васильченко Олександр Сергійович.

1500–1530
1530–1600
1600–1630
1630–1700

Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка до
відкритої зустрічі
Відкрита зустріч
Підведення підсумків відкритої зустрічі,
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з випускниками по даній ОП

Усі охочі учасники освітнього процесу, окрім гаранта та представників
адміністрації ЗВО
Члени експертної групи.
Члени експертної групи, випускники
Адаменко Єлизавета Василівна;
Зінчук Юлія Олександрівна;
Кисельов Дмитро Валентинович;
Корінь Анастасія Віталіївна;
Чайка Владислав Юрійович;
Штефан Марія Юріївна.

1700–1730
1730–1800

Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до
зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями по даній ОП

Члени експертної групи, роботодавці, зокрема:
- Богачова Олена Віталіївна – Державний секретар Міністерства
юстиції України;
- Козловська Наталія Анатоліївна – заступник генерального директора
Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів
України;

1800–1830
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0900–1000
1000–1020
1020–1100

Підведення підсумків зустрічі 5, робота з
документами

- Коверзнев Вадим Олександрович – заступник голови Деснянського
районного суду м. Чернігова;
- Красногор Олександр Володимирович – приватний нотаріус;
- Мірошниченко Оксана Андріївна – ТОВ юридична фірма
«ТЕРРА-ПАРТНЕР»;
- Дрозд Ігор Валентинович – начальник Державної установи
«Чернігівський слідчий ізолятор».
Члени експертної групи

День 2 – 13.10.2021 р.
Пробна відеоконференція (перевірка готовності
Контактна особа з технічного персоналу, гарант програми.
учасників, якості звуку, зображення тощо)
- Полторак Олександр Петрович;
- Ніщимна Світлана Олексіївна.
Ознайомлення з матеріально-технічною базою
Члени експертної групи, гарант ОП
ЗВО
- Ніщимна Світлана Олексіївна.
Підведення підсумків ознайомлення, підготовка
Члени експертної групи.
до зустрічі 6.
Зустріч 6 із адміністративним персоналом
Члени експертної групи.
Представник відділу магістратури Академії - Свириденко Наталія
Миколаївна;
Представник навчального відділу Академії – Співак Володимир
Васильович;
Представник групи щодо вдосконалення освітніх програм та
навчальних планів – Крупко Яна Михайлівна;
Начальник юридичного факультету – Пекарчук Володимир
Михайлович;
Відповідальна особа у ЗВО за організацію дистанційного навчання –

Співак Володимир Васильович;
Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного
права - Шумна Лариса Петрівна;
Представник юридичної клініки – Сікун Антон Миколайович.

1100–1120
1120–1200

Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до
зустрічі 7
Зустріч 7 із допоміжними структурними
підрозділами

Члени експертної групи.
Члени експертної групи
Адміністратор антиплагіатної системи – Пузирьов Михайло
Сергійович;
Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції –
Вороніна Світлана Василівна;
Представник Комісії з питань академічної доброчесності – Співак
Володимир Васильович;
Представник відділу виховної, психологічної роботи та організації
дозвілля – Залуговська Ганна Петрівна;
Практичний психолог - Локоть Надія Олександрівна;
Представник відділу наукової діяльності та міжнародного
співробітництва - Пузирьов Михайло Сергійович;
Представник відділу кадрів – Вороніна Світлана Василівна;
Представник бухгалтерії – Котляр Інна Олександрівна;
Представник бібліотеки – Пагуба Аліна Євгеніївна.

1200–1230
1230–1330
1330–1400
1400–1440

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 з представниками органів
студентського самоврядування

1440–1500

Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до

Члени експертної групи .
Члени експертної групи.
Члени експертної групи
Представник наукового товариства курсантів:
- Васильченко Олександр Сергійович;
- Зоріна Марія Ігорівна
Голова курсантсько-студентського самоврядування
Волков Максим Віталійович.
Представники студентського самоврядування
- Глузд Альона Володимирівна;
- Воленко Анастасія Юріївна;
- Руденко Марія Юріївна.

00

15 –16

00

1600–1630

резервної зустрічі
Резервна зустріч

1630–1700

Підведення
підсумків
резервної
підготовка до фінального брифінгу
Фінальний брифінг

1700–1800

Робота з документами

900–1800

зустрічі,

Члени експертної групи. Особи, додатково запрошені на резервну
зустріч .
Члени експертної групи.
Гарант ОП та члени експертної групи. Представники адміністрації
ЗВО
Ректор – Тогочинський Олексій Михайлович;
Перший проректор – Олійник Олександр Іванович;
Гарант - Ніщимна Світлана Олексіївна.

Члени експертної групи.
День 3 – 14.10.2021 р.
«День суджень» – внутрішня онлайн зустріч
Члени експертної групи.
експертної групи та робота з документами

Примітка: *до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти може бути залучений
представник Національного агентства чи секретаріату.

Керівник експертної групи

Волошкевич Геннадій Андрійович

06.10.2021 р.
Від імені Академії Державної пенітенціарної служби
Гарант ОП (освітньо – професійної програми) «Право»

Ніщимна Світлана Олексіївна

